Και για να μην ξεχνιόμαστε... ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ
Στον απόηχο της αντιφασιστικής διαδήλωσης ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
πληροφορηθήκαμε ότι ένα καινούριο φασιστοκουμάσι έχει επιχειρηματικές βλέψεις και έχει αρχίσει να
διαμορφώνει το μαγαζάκι του στην οδό Ανεξαρτησίας. Ο νέος επίδοξος επιχειρηματίας, είναι μέλος της Χ.Α.
και είχε παρεβρεθεί σε δικαστήριο που δικάζονταν αντιφασίστες, εκτοξέυοντας απειλές σε αλληλέγγυους
πάντα πίσω από την ασφάλεια των Μ.Α.Τ.[1] Μάλλον δεν έχει καταλάβει σε πια πόλη βρίσκεται και ειδικότερα
σε ποια γειτονιά. Εδώ και χρόνια στα Γιάννενα, το αντιφασιστικό κίνημα με το λόγο και τη δράση του
έχει καταφέρει να κρατήσει τους ντόπιους φασίστες μες τις τρύπες τους και δεν τους έχει επιτρέψει να
κερδίσουν δημόσιο χώρο και παρουσία μες την πόλη. Και θα συνεχίσει να το κάνει.
Η γειτονία της Ανεξαρτησίας και πέριξ ήταν ανέκαθεν μέρος που λάμβαναν χώρα πολλές πολιτικές
παρεμβάσεις(πορείες, μικροφωνικές, εκδηλώσεις κλπ) με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κατάληψη
Αντιβίωση που αποτελούσε ένα αντιρατσιστικό ανάχωμα και συνέβαλλε στον αντιφασιστικό αγώνα, αλλά
και γενικότερα στον αγώνα ενάντια σε αυτούς που εκμεταλλεύονται και αποφασίζουν για τις ζωές μας.
Επιπλέον, αποτελεί πρόκληση για τη συλλογική μνήμη της πόλης, να κερδοσκοπούν οι πολιτικοί επίγονοι
των ναζί, οι σύγχρονοι υμνητές του Ολοκαυτώματος, σε μία γειτονιά που αποτελούσε και αποτελεί σημείο
αναφοράς για την εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων.
Επομένως, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε ένα μαγαζί φασίστα, στο οποίο θα συχνάζουν
ομοιδεάτες χρυσαυγίτες, νοσταλγοί του Χίτλερ και δολοφόνοι μεταναστών και αγωνιστών. Δεν πρόκειται
να αφήσουμε στις γειτονιές μας να κυκλοφορούν μισάνθρωποι οι οποίοι στην ταξική κοινωνία που ζούμε
έχουν διαλέξει ξεκάθαρα μεριά, αυτή των αφεντικών. Εμείς από την άλλη μεριά, και αντιλαμβανόμενοι την
ταξική μας θέση, έχουμε επιλέξει να συγκρουόμαστε με τα συμφέροντα των εξουσιαστών και να τσακίζουμε
τους προστάτες και τα τσιράκια τους, προτάσσοντας τα συμφέροντα των εργατών και των καταπιεσμένων
αυτού του κόσμου.
[1]: http://antifai.espivblogs.net/2014/04/16/sigentrosi17-4dik/
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